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Inleiding

Stichting Perla’s Vriend is ontstaan door de hulpvraag van de jeugd in de buurt. Ingrid Vriendwijk deed al veel activiteiten in de buurt zoals voorlezen en 
spelletjes en heeft in januari 2016 haar bedrijf Lorena’s thuiszorg ter beschikking gesteld, zodat de kinderen ook met slecht weer elkaar konden ontmoeten 
en leuke activiteiten konden doen.

De buurt activiteiten werden zo’n succes, dat al snel 30 kinderen op een woensdagmiddag langskwamen en de ruimte te klein werd, in overleg met de 
vrijwilligers is er besloten om een eigen onderkomen te realiseren.

De stichting

De naam van de stichting is ontstaan naar aanleiding van het overlijden van Perla Vriendwijk, zij leed al jaren aan de sikkelcelziekte en is daar in 2016 aan 
overleden. Wij als stichting willen aandacht voor deze ziekte en weten uit ervaring dat steun en hulp zeer belangrijk is in deze tijden. Wij willen de kinderen, 
maar ook zeker ouderen ondersteunen in moeilijke tijden. Stichting Perla’s Vriend moet een plek zijn ter ontspanning, maar ook een plek zijn waar de buurt 
met behulp van de stichting elkaar ondersteunen en lief en leed met elkaar delen en waar nodig is kunnen helpen.



Interne analyse

Visie

Wij dromen van een samenleving waar burgers en overheid elkaar helpen en ondersteunen in moeilijke tijden. Door gezamenlijk te strijden tegen 
eenzaamheid voor zowel ouder als kind, hopen wij een krachtige bundel te creëren en de zelfredzaamheid te verhogen. 

Missie

Wij zetten ons in om in de buurt een verbetering te geven aan contacten, zelfredzaamheid en een vangnet te zijn voor zowel ouderen als kinderen. Door 
goed samen te werken met instanties, hopen wij vroegtijdig een helpende hand te geven, voor diegene die dat nodig heeft.

Doelstellingen

1. Het stimuleren, coördineren, verbinden, uitvoeren en doen uitvoeren van activiteiten voor en door bewoners/burgers, het ontwikkelen van collectieve 
voorzieningen voor bijzondere doelgroepen, individuele coaching en begeleiding en ondersteuning van eigen initiatieven.

2. Het op verantwoorde wijze inschakelen van vrijwilligers. Het samenwerken met instellingen en organisaties met doelen verwant aan de doelstelling van 
de stichting. De instandhouding en beheer en eventueel oprichting van accommodaties, noodzakelijk voor het doel van de stichting.

3. Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen bedrijven en personen, welke voor het doel van de stichting nodig of nuttig zijn. 
Het aanwenden van alle andere zinvolle en wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.



Interne analyse

Organisatie 

Stichting Perla’s Vriend bestaat uit een vast team van vrijwilligers. Zij zetten zich in om activiteiten te ondernemen met de kinderen uit de buurt en indien 
nodig in een vroegtijdig stadium problemen te ontdekken zowel in de thuis situatie dan wel op school. 

In 2017 zullen er ook diverse activiteiten worden gedaan voor de ouderen uit de buurt. 

Stichtingsvorm 

Voor continuering van de activiteiten bleek het noodzakelijk een juridische vorm aan het werk te verbinden. Door de oprichting van de stichting kan Stichting 
Perla’s Vriend afspraken maken met Overheid, politie en andere (maatschappelijke) organisaties. Omdat er vanuit de activiteiten kosten worden gemaakt, kan 
hiervoor ook een inkomstenbron gezocht worden die de kosten kan dekken. Door als stichting verder te gaan hoopt de organisatie een breed maatschappelijk 
kader te ontwikkelen waar vanuit de activiteiten beter gestroomlijnd kunnen worden.



Interne analyse

Financiën 

De stichting stelt zich ten doel dat financiële middelen verkregen wordt middels het werven van sponsors, (particuliere) giften en waar mogelijk subsidie(s). In 
de statuten van de stichting is daartoe opgenomen dat de financiële middelen worden aangewend ten behoeve van het doel, zoals deze is omschreven in de 
Notariële Akte. 

De penningmeester maakt jaarlijks een jaarrekening op, e.e.a. zoals vastgelegd in de statuten van de stichting. Het beheer van het vermogen en de uitgaven 
van de gelden geschieden onder verantwoording en toestemming van het bestuur van de stichting. 

Binnenkomende gelden en het vermogen van de stichting wordt door de penningmeester geboekt op rekeningnummer NL47 SNSB 0945 4785 85 ten name 
van Stichting Perla’s Vriend te Rotterdam. 

Bij opheffing van de stichting komt het gehele vermogen ten gunste van een nader te bepalen gerelateerd doel, dat in het bezit dient te zijn van een ANBI-
status.



Contact

Vestigingsadres Stichting Perla's Vriend
Teldersweg 255
3052 TJ Rotterdam

Website https://perlasvriend.nl/

Facebook https://www.facebook.com/perlasvriend/ 

KvK nummer 67074863

Bankrekening NL47 SNSB 0945 4785 85

Emailadres info@perlasvriend.nl 


